PRESS RELEASE
VISUAL SYSTEM SOLUTIONS

Ny Panasonic whiteboard-display
debuterar på ISE
Panasonic har presenterat den senaste versionen av sitt prisbelönta multi-touch
LCD-skärmsortiment, utformat för användning inom utbildning och företag.
Stockholm, 9 februari 2016 - BF1-serien är en PC-fri whiteboard med ett intuitivt gränssnitt. Den
kommer i storlekarna 80, 65 och 50-tum, samt har 12-punkters touch-kontroll och en flytande
menyrad, vilket gör det lätt att byta ingång, rita och zooma.
Integreringen är förbättrad tack vare Intel® Pro Widi-teknologi, vilken tillåter användare att skicka en
mängd olika mediaformat direkt till skärmen. Panasonics applikationer tillåter simultan visning på
skärmen av videos, stillbilder och dokument från flera olika enheter i split-screen multi-mode.
BF1-serien släpps i juli 2016 och är försedd med en anti glare-skärm för klar synlighet under alla
förhållanden, samt ett antal kabelanslutningar, inklusive DIGITAL LINK, som möjliggör leverans av
media från PC, Blu-ray-spelare och dokumentkameror.
Besök Panasonic-montern i hall 1-H20 på ISE2016, Amsterdam RAI 9-12 februari, för att se en
demonstration eller för mer information om Panasonic’s Visual System Solutions, vänligen besök
http://business.panasonic.se/visual-system/.
Läs gärna mer i bifogat engelskt pressmeddelande.
För vidare information vänligen kontakta:

Mats Jansson
Sales Manager

Torbjörn Mähler
Product & Marketing Manager

mats.jansson@eu.panasonic.com
+46 (0)8 680 26 00

torbjorn.mahler@eu.panasonic.com
+46 (0)8 680 26 00

Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU är den Europeiska delen av Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globala B2B
division. PSCEU:s mål är att förbättra arbetsvillkoren för yrkesfolk samt förbättra deras organisationers
effektivitet och resultat. Vi hjälper organisationer samla in, beräkna och kommunicera många typer av
information: bilder, röst- samt textdata. Produkterna omfattar PBX telefonväxlar, dokumentskrivare,
professionella kameror, projektorer, stora visuella skärmar, stryktåliga mobila datorer, samt övervaknings- och
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brandalarmlösningar. Med cirka 400 anställda, ingenjörsexpertis i design, global projektledningsförmåga och
ett stort europeiskt partnernätverk erbjuder PSCEU oöverträffad kompetens på sina marknader.
PSCEU är indelat i fyra olika områden:
•
•
•

•
•

Communication Solutions inkluderar professionella skanners, multifunktionella skrivare,
telefonsystem samt HD-videokonferenssystem.
Visual System Solutions inkluderar projektorer och professionella skärmar. Panasonic är
marknadsledande inom projektorer med 28 procent omsättningsandel (1:a kvartalet 2014).
Professional Camera Solutions inkluderar Broadcast-, ProAV- och Industrial Medical Vision
(IMV)-teknologier. Panasonic är en av de två ledande leverantörerna av professionell
kamerautrustning i Europa.
Security Solutions omfattar videoövervakningskameror och inspelningsenheter, video
intercom system, access control, inbrott- och brandalarmsystem.
Computer Product Solutions omfattar Toughbooks robusta bärbara datorer, Toughpads
tåliga datorplattor för företag och elektroniska point-of-sales-system (EPOS). Som
marknadsledande i Europa hade Panasonic Toughbook en europeisk marknadsandel på
66,4 procent för robusta bärbara datorer och 50,4 procents marknadsandel på tåliga
datorplattor för företag 2013 (VDC, mars 2014).

Om Panasonic
Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska produkter
för konsument- och företagsmarknad samt industri. Sedan starten 1918 har företaget expanderat
globalt och driver nu över 500 konsoliderade företag över hela världen. Företaget, som har sitt
huvudkontor i Osaka i Japan, redovisade en sammanlagd nettoförsäljning på 7,70 biljoner yen (71,5
miljarder euro) för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2014. Panasonic arbetar för att skapa
nya värden genom sina innovationer och strävar efter att göra livet lättare och skapa en bättre värld
för konsumenterna. För mer information om Panasonic, besök företagets webbplats på
http://panasonic.net.
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